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Styrning/Ledning 
Mötesforum  
Inom VSR förekommer följande möten: 

• ledningsgruppsmöten 
• funktionsmöten 
• stationsmöten RIB-befäl/arbetsled. 
• befälsmöten heltid 
• chefsmöten 

• gruppmöten heltid 
• infomöten heltid 
• arbetsplatsträffar 
• samverkansmöten 

Arbetsprocess 
De olika mötesformerna genomförs enligt kalendarium som upprättas inför varje 
verksamhetsår. Stormöte (behovsanpassad) och befälsmöten (behovsanpassad), chefsmöte 
(behovsanpassad). Stationsmöten med RIB-befäl/arbetsledare genomförs stationsvis mist två 
gånger per år. Gruppmöten/APT genomförs var fjärde vecka för heltid för RIB 1gång per år. 
Samverkan genomförs i anslutning till Direktionsmöten och i övrigt när så krävs.  
Gruppmöte med heltidsskiften sker varje vecka på onsdagar.  
Kalendarium och protokoll 
Samtliga möten läggs in i kalendarium. Protokoll från möten (ej apt) läggs ut på 
”gemensamma”. Påminnelse om att protokoll är skrivet ska skickas till mailgruppen 
”mötesprotokoll”. 

Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen hanterar gemensamma strategiska frågor samt frågor från funktionerna som 
tas upp i form av information eller för beslut. Frågor som kräver beslut ska vara beredda för 
beslut. Från ledningsgrupp kan uppdrag läggas ut på funktionerna.  
Deltagare 
I ledningsgrupp ingår förbundschef, funktionschefer samt chef för RiB. Vid behov kan andra 
personer adjungeras. 
Syfte 
LG ska strategiskt planera, samordna och styra verksamheten utifrån det uppdrag och mål 
som direktionen fått från ägarna. LG ska planera verksamheten utifrån direktionens vilja.  
Mål 
LG ska: 
• Fungera som beslutsstöd till förbundschefen 
• Samspelt hålla ihop, driva och utveckla VSRs verksamhet så att vi når beslutade mål 
• Skapa tydlighet (tydliggöra mål) 
• Skapa en effektiv organisation utifrån medborgarnas behov och medlemskommunernas 

uppdrag 
• Driva omvärldsbevakning och förändringsarbete. 
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Funktionsmöten 
Från ledningsgrupp kan uppdrag läggas ut på funktionerna. Respektive funktion har även 
möjlighet att arbeta självständigt inom sitt område och lägga ut projekt. Beroende på ärende 
så kan vissa uppgifter hanteras klart och beslutas på funktionsmötet. Ärenden från 
funktionsmöten återkopplas till ledningsgrupp, antingen som information eller för beslut. De 
ärenden som kräver beslut i ledningsgrupp skickas vidare med ”förslag till beslut”.  
Deltagare 
Funktionschef beslutar om vilka som skall deltaga på funktionsmötena. 
Vid behov kallas även andra till funktionsmötet. 
Förbundschefen kan delta på funktionsmöten. 
Syfte  
Funktionsmöten ska bidra till utveckling, säkerställande av planering och genomförandet av 
uppgifter inom området, samt bidra till samordning i organisationen.  
Mål 
Funktionsmöten ska: 

• Fungera som beslutsstöd till Funktionschef 
• Samspelt hålla ihop, driva och utveckla funktionens verksamhet så att vi når beslutade 

mål 
• Följa upp och utvärdera nyckeltal 
• Skapa tydlighet (tydliggöra mål) 
• Skapa en effektiv funktion utifrån uppdrag och direktionens vilja 
• Driva omvärldsbevakning och förändringsarbete 
• Delegera och fördela uppgifter  
• Kvalitetssäkra, d.v.s. följa upp beslut och aktiviteter 

Stationsmöten RIB-befäl/arbetsledare 
Möten genomförs på respektive station minst två gånger per år. 

Deltagare 
Chef RIB ansvarar för mötet. Övriga deltagare är befäl/FIP/ arbetsledare. Förbundschef och 
Funktionschef deltar vid behov.   

Syfte 
Stationsmöten RIB-befäl/arbetsledare ska bidra till utveckling, säkerställande av planering 
och genomförandet av uppgifter inom området, samt bidra till samordning mellan grupper och 
stationerna. Planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden (det 
systematiska arbetsmiljöarbetet). 

Mål 
Stationsmöte RIB-befäl/arbetsledare ska: 
Samspelt hålla ihop, driva och utveckla VSRs verksamhet så att vi når beslutade mål 
Skapa tydlighet (tydliggöra mål) 
Skapa en effektiv verksamhet utifrån vårt uppdrag 
Driva omvärldsbevakning och förändringsarbete 
Delegera och fördela uppgifter  
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Kvalitetssäkra, d.v.s. följa upp beslut och aktiviteter 

Befälsmöte heltid  

Deltagare 
Samtliga befäl i heltidsorganisationen. 

Syfte  
Att samla alla befäl och gemensamt få information, utbildning eller enbart diskutera aktuella 
frågor. Befälsmötet är inte beslutande. 

Mål  
Mötet ska skapa samordning, förankring, enighet samt utveckla ledarskap och värdegrund. 
 

Ledningsmöte funktion räddning 

Deltagare 
RCB samt Brandmästare 

Syfte  
Att samla ledare inom funktionen och gemensamt få information, utbildning eller enbart 
diskutera aktuella frågor. Mötet är inte beslutande. 

Mål  
Mötet ska skapa samordning, förankring, enighet samt utveckla ledarskap och värdegrund. 
 

Arbetsplatsträff heltid  

Deltagare 
Tjänstgörande heltidsskift, räddningschef. 

Syfte  
Genom direkt kommunikation skapa god dialog mellan ledning och skift.  Mötet är inte 
beslutande. Planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden (det 
systematiska arbetsmiljöarbetet). 

Mål 
Skapa delaktighet kring uppdrag och mål. Skapa förståelse för beslut och på så vis lägga en 
god grund för förändringsarbetet. Bidra till upplevd trygghet i den ständiga förändring vi lever 
med. Minska risk för missförstånd, rykten och spekulationer. 
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Gruppträff 
Varje heltidsskift genomför gruppträff var fjärde vecka. SL ansvarig. För RIB-personal 
genomförs möten vår eller höst ansvarig är stationsansvarig.  
 
Saker som kommer upp på mötena skickas till den Funktionschef som det berör alternativt till 
samverkan via fackliga företrädare. Träffarna ska dokumenteras i form av 
minnesanteckningar och sparas under  
G:\interninfo, protokoll\mötesprotokoll\gruppträffar samt skickas till Räddningschef för 
kännedom. 

Syfte 
Skapa ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med 
utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området.  

Mål 
Hälso- och arbetsmiljöaspekterna ska integreras i verksamheten. Mål ska sättas upp och 
kartläggning och analys av friskfaktorer och riskfaktorer ska genomföras. Handlingsplaner 
ska upprättas och följas upp. Träffarna ska också ge förutsättningar för personlig och 
yrkesmässig utveckling liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla 
medarbetare. 

Samverkansmöte 
Arbetsgivaren ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas. 
Samverkan regleras i ”FAS 05” och beskrivs där mer ingående. Nedan följer en 
sammanfattning. 

Deltagare 
Förbundschef är ordförande, Funktionschef är ansvarig för beredning av frågor, kallelse och 
protokoll. Fackliga företrädare från SKAF, SI, ledarna, Vision och BRF. 

Syfte  
Skapa forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare, 
där parterna har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om den egna verksamhetens 
utveckling, hälsa och arbetsmiljö. 

Mål 
Göra det möjligt att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen och att överblicka 
och följa upp verksamheten. Vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor. Planera, 
kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden (det systematiska 
arbetsmiljöarbetet), företagshälsovårdsverksamhet samt anpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet. Samverkansgruppen ska även hantera information och utbildning 
om hälsa och arbetsmiljö. 

Medarbetarroll 
Grundläggande förväntningar enligt anställningsavtalet: 
Utföra arbete. Det innebär att utföra ett arbete med en viss mängd (kvantitet) samt med ett 
visst resultat (kvalitet). 
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Följa ordningsregler. Vilket innebär att passa arbetstider, rapportera arbete, lämna besked om 
sjukfrånvaro på rätt sätt, ansöka om ledighet på rätt sätt, osv. 
Följa arbetsmiljöregler. Skyldigheten att följa arbetsmiljöregler, följa säkerhetsföreskrifter 
och att använda skyddsutrustning är alltid underförstådd. Genom anställningsavtalet har man 
åtagit dig att följa arbetsmiljöregler samt bidra till en god arbetsmiljö, inte minst den 
psykosociala. Skyldigheten finns även i arbetsmiljölagen. 
Samarbeta. Genom anställningsavtalet har man underförstått åtagit sig att samarbeta och 
samverka på bästa möjliga sätt med arbetskamrater, underställda medarbetare, chefer, 
medborgare och alla andra man kommer i kontakt med i arbetet. 
Vara lojal mot arbetsgivaren. Anställningsförhållandet förutsätter lojalitet på en rad olika 
områden. man får inte bedriva bisyssla som konkurrerar med verksamheten, som kan vara 
arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Man ska följa de sekretessregler som gäller för 
arbetsplatsen samt lojalt verka för fattade beslut.  
 
Därutöver beskrivs kompetensbehov i VSRs kompetensdokument. 

• Värdegrund -arbeta i enlighet med vår gemensamma värdegrund. 
• Medborgarperspektiv. Kunskap om man ger ansvarsfull, effektiv service av god 

kvalitet. 
• ”Kommunkunskap”. Förstå sin del i helheten, hur organisationen är uppbyggd och 

vara särskilt insatt i den egna förvaltningsorganisationen. 
• Resursmedvetenhet. Vara medveten om sitt ansvar för sin egen resurs, d.v.s. hur man 

prioriterar sin tid på arbetet, tänker på kostnader av lokaler, mtrl mm samt också 
ansvara för sin hälsa. 

• Styrdokument och personalpolitik. Kunskap om vägledande styrdokument. 
• Digital kompetens. Kunna använda e-mail, internet, verksamhetsspecifika program 

mm. 
• Mångfaldskunskap. Medvetenhet om vad jämställdhet och mångfald innebär och vad 

brist på detta får för konsekvenser i verksamheten. 
• Offentlighet, sekretess, diarier.  
• Flexibilitet och kompetens.  
• Ansvarstagande. 
• Prestation. 
• Kommunikativ förmåga. 
• Arbetsmiljö och säkerhet. Kontinuerligt bidra till att vi uppfyller gällande arbetsmiljö- 

och säkerhetskrav och omedelbart rapportera upptäckta risker samt tillbud.  
 

 

Chefsroll 
Gäller för Förbundschef, Räddningschef, Funktionschef, Brandmästare. Chefer inom VSR 
förväntas: 

• Arbeta enligt modellen för utvecklande ledarskap (ULL) och vår gemensamma 
värdegrund. 

• Kontinuerligt utveckla det egna ledarskapet genom att medverka i coachning, 
utvecklingsinsatser m.m. 
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• Se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt hushålla väl med 
skattemedel. 

• Formulera tydliga mål för verksamheten samt planera, leda och löpande följa upp 
verksamheten så att målen nås inom ramen för tilldelade medel. 

• Aktivt underlätta samverkan med andra enheter, skift, stationer osv. 
• Fortlöpande informera överordnad chef om verksamhetens planering, genomförande 

och resultat. 
• Utveckla verksamheten inom sin enhet/ansvarsområde. 
• Besluta om personalärenden (enligt personaladministrativa riktlinjer). 
• Säkerställa kompetensförsörjning med hänsyn till verksamhetens krav. 
• Skapa arbetsmiljö och förutsättningar som följer arbetsmiljölagstiftningens krav. 

Kontinuerligt följa upp att vi uppfyller gällande arbetsmiljö- och säkerhetskrav och 
meddela när förändringar i kraven sker samt omedelbart rapportera upptäckta risker 
samt tillbud. (Se även fördelning av arbetsmiljöuppgifter). Vidta säkerhetsåtgärder i 
verksamheten så att riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i 
arbetet minimeras och om möjligt undanröjs. 

• Verka för jämställdhet och ökad etnisk mångfald samt motverka alla former av 
diskriminering. 

• Svara för samt säkerställa att miljöarbetet bedrivs så att ständiga förbättringar uppnås, 
och att tillämplig lagstiftning och andra krav följs. 

• Kompetens för chefer beskrivs också i ”VSRs kompetensdokument”. Grupprocesser, 
strategiskt ledarskap (målstyrning, resursmedvetenhet, helhetssyn, lärande 
organisation, Personal- och arbetsmiljöansvar (medarbetarsamtal och dess processer, 
arbetsrätt, rehabilitering, rekryteringsprocessen, lönesättning, arbetsmiljö), personligt 
ledarskap (självkännedom, empati, prestigelöshet, ledarrollen).  

Förhållningssätt 
Chefsrollen i VSR ska präglas av 
Flexibilitet, smidighet 
Delegera 
Positiv inställning – lösningsorienterad  
Problemlösare 
Helhetstänk 
Spindel i nätet 
Kvalitetssäkrare 
 
 
 

Funktionschefer 
Funktionschef förväntas: 
Ingå i ledningsgrupp för att samverka med övriga funktioner inom organisationen. 
Fördela och delegera arbetet inom funktionen och tillse att verksamhetsbeskrivningen är 
uppdaterad. 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta och lägga fram 
förslag till förbättringar till ledningsgrupp. 
Ansvara och genomföra funktionsmöten, följa upp och utveckla funktionen samt samordna de 
olika enheterna och ansvarsområden. 
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Tillsätta projektgrupper för utveckling inom funktionen. 
Utöva budgetansvar genom att: 
Tillse att underlag till budget och tidsplanering sammanställs och lämnas till funktionschef 
administration. 
Tillse att inköp inom funktionen sker enligt budget.  
Tillse att beslut fattas av Förbundschef vid inköp över 20 000 kr.  
Tillse att alla inköp följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
Följa upp och ”kvalitetssäkra” verksamheten inom funktionen.  
Redovisa verksamhetsuppföljning på ledningsgruppsmöten enligt beslutad rapporteringsrutin. 
Vid behov ta fram underlag till nya avtal samt följa upp, med samverkande organisationer 
(andra räddningstjänster, landstinget mm), redan tecknade avtal. 
Ta fram underlag till verksamhetsplan utifrån uppdrag och mål.  
Ta fram underlag till ”förmågebeskrivning” på individnivå och att de samordnas med 
övningsplaneringen. 

Brandmästare ska: 
Brandmästaren förväntas: 

• Kunna fungera som räddningsledare vid insats. 
• Vid behov delta vid avlösning/skiftbyte. 
• Föra in händelserapporter i CORE. 
• Delta i funktions- och befälsmöten. 
• Delta i utbildningar för att bibehålla samt höja sin kompetens enlig 

förmågebeskrivning. 
• Ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker efter insats och övning, samt 

dokumentera resultatet och överlämna till ansvarig ”Utvärdering och uppföljning”. 
 

Brandförman ska: 
• Vara arbetsgivarens representant som chef för personalen i gruppen och fungera som 

arbetsledare vid det dagliga stationsarbetet.   
• Årligen genomföra utvecklingssamtal med underställd personal. 
• Genomföra lönesamtal samt meddela lön.  
• Genomföra arbetsplatsträffar. 
• Ansvara för att skiftet ständigt är utryckningsklara. 
• Hantera VSRs inkomna felanmälningar, beställningar och tillbud och tillse att rätt 

person får ärendet. 
• Godkänna och registrera passbyten.  
• Vid arbetspassets början informera om dagens övning, arbeten samt fysträning. 
• Tillse att rutiner och ordningsregler följs och ta personligt ansvar för den allmänna 

ordningen på arbetsplatsen. 
• Ansvara för att uppföljning och utvärdering sker efter insats och övning, samt 

dokumentera resultatet och överlämna till Funktionschef. ”Utvärdering och 
uppföljning”. 

• Ansvara för att skiftet följer övningsschemat samt planera, genomföra och 
dokumentera övning och utbildning. 

• Hålla i arbetsplatsträffar för skiftet en gång i månaden.  
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• Kunna fungera som räddningsledare vid insats. 
• Kunna ansvara för att gruppen övas och utbildas i tillräcklig omfattning så att 

kompetens och uppfylls enligt handlingsprogrammet. 
• Kunna planera, genomföra och dokumentera övning och utbildning. 
• Delta i funktions- och befälsmöten. 
 

Stationsansvarig (RIB) ska: 
Vara arbetsgivarens representant som chef för personalen på stationen. 
Samordna grupperna på respektive deltidsstation. 
Tillse att samtliga befäl/arbetsledare på stationen tar del av informationsutskick, ex. vis VSR-
info, och att de i sin tur informerar respektive grupp. 
Upprätta beredskapslistor, tillse att Funktionschef/chef RiB får del av dessa i god tid. 
Ansvara för att övningsschema följs samt att registrering på individnivå sker till ansvarige för 
intern utbildning deltid.  
Genomföra arbetsplatsträff med samtliga grupper en gång per år i samband med övning, samt 
rapportera till Funktionschef/chef RiB. 
Delta på minst två befälsmöten per år. 
Fungera som huvudansvarig för fastigheten, materiel samt fordon. Delegering av uppgifter får 
mer än gärna ske, men en uppföljning och kvalitetssäkring förväntas. 
Planera extern utbildning och informationsinsatser utifrån de uppdrag som kommer från 
funktionschef/chef RiB. 

Chef RiB ska: 
Personalansvarig för RiB organisationen. 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta, lägga fram förslag 
till förbättringar och vara idégivare för utveckling/förändring inom ansvarsområdet.  
Ansvarar för stationsmöten RiB. 
Planera för kompetensutveckling (MSB m.fl.) i samråd med Räddningschef. 
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Ansvarsområde: Räddning 
Den som har ansvarsområde räddning förväntas: 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta, lägga fram förslag 
till förbättringar och vara idégivare för utveckling/förändring inom ansvarsområdet.  
Fördela och delegera arbetet inom området och tillse att verksamhetsbeskrivningen är 
uppdaterad. 
Budgetansvar, vilket innebär att: 
Sammanställa och lägga fram underlag inför budget. Underlaget ska innehålla minst en 
treårsplan för drift och investering, samt motiv till eventuella förändringar. 
Genomföra inköp enligt budget, vid inköp över 20 000 kr i samråd med och beslut av 
förbundschef (vilket är i enlighet med den delegationsordning som är antagen). 
Tillse att alla inköp följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
Följa utfallet under året och göra en prognos för helårsresultatet. Differenser ska förklaras. 
Svara för att det finns rutiner för service, underhåll och kontroll/besiktning, att de efterlevs 
och dokumenteras i drift- och underhållsplanen. 
Föra register och dokumentera fel, serviceåtgärder och provning samt tillse att 
revisionsbesiktning utförs där krav om detta finns.  
Ansvara för att felanmälningar dokumenteras samt att journal förs över serviceåtgärder, fel 
och vidtagna åtgärder.  
Ansvara för kvalitetssäkring, dvs. underhåll och utbyte av materiel. Ansvara för att 
utbildning/information om ny materiel/teknik ges till berörd personal (i samråd med ansvarig 
för intern utbildning). 
Årligen genomföra inventering samt uppdatera inventarielista. 
Tillse att det finns tydliga instruktioner för all materiel. 
Planera arbetet i god tid och beräkna tidsåtgång för att kunna lämna underlag till 
schemaläggning. 
Sammanställa och redovisa verksamhetsuppföljning inför funktionsträffar enligt beslutad 
rapporteringsrutin. 
Kontinuerligt följa upp att vi uppfyller gällande arbetsmiljö- och säkerhetskrav samt 
omedelbart rapportera upptäckta risker samt tillbud till Förbundschef.  
 
Ansvarsområde: Förebyggande 
Den som har enhetsansvar/ansvarsområde förväntas: 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta, lägga fram förslag 
till förbättringar och vara idégivare för utveckling/förändring inom enhet/ansvarsområdet.  
Fördela och delegera arbetet inom området och tillse att verksamhetsbeskrivningen är 
uppdaterad. 
Budgetansvar, vilket innebär att: 
Sammanställa och lägga fram underlag inför budget. Underlaget ska innehålla minst en 
treårsplan för drift och investering, samt motiv till eventuella förändringar. 
Genomföra inköp enligt budget, vid inköp över 20 000 kr i samråd med och beslut av 
förbundschef (vilket är i enlighet med den delegationsordning som är antagen). 
Tillse att alla inköp följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
Följa utfallet under året och göra en prognos för helårsresultatet. Differenser ska förklaras. 
Tillsätta projektgrupper för utveckling inom området efter förankring med Funktionschef. 
Sammanställa och redovisa verksamhetsuppföljning inför funktionsträffar enligt beslutad 
rapporteringsrutin. 
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Ansvarsområde: Utbildning/information 
Den som har ansvarsområde utbildning/information förväntas: 
Aktivt bedriva uppsökande verksamhet i förbundet när det gäller utbildning och information. 
Tillse att de information och utbildning når ut till de prioriterade områdena/samhällsinvånarna 
som direktionen har fastslagit. 
Vara VSRs kontaktperson mot kommunen/företag och organisationer vad det gäller 
utbildning. 
Tillse att utbildningsmaterialet till utbildningarna är ”up too date”.  
Tillse att det finns tydliga instruktioner/PP för all materiel och utbildningar. 
Planera arbetet i god tid och beräkna tidsåtgång för att kunna lämna underlag till 
schemaläggning för skiften vad det gäller skolutbildningar mm. 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta, lägga fram förslag 
till förbättringar och vara idégivare för utveckling/förändring inom enhet/ansvarsområdet.  
Fördela och delegera arbetet inom området och tillse att verksamhetsbeskrivningen är 
uppdaterad. 
Budgetansvar, vilket innebär att: 
Sammanställa och lägga fram underlag inför budget. Underlaget ska innehålla minst en 
treårsplan för drift och investering, samt motiv till eventuella förändringar. 
Genomföra inköp enligt budget, vid inköp över 20 000 kr i samråd med och beslut av 
förbundschef (vilket är i enlighet med den delegationsordning som är antagen). 
Tillse att alla inköp följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
Följa utfallet under året och göra en prognos för helårsresultatet. Differenser ska förklaras. 
Sammanställa och redovisa verksamhetsuppföljning inför funktionsträffar enligt beslutad 
rapporteringsrutin. 
 
 

Ansvarsområde: Administration 
Den som har ansvarsområde administration förväntas: 
Vara VSRs kontaktperson mot kommunen/företag och organisationer vad det gäller 
administration. 
Aktivt söka och följa utvecklingen inom området, värdera kostnad nytta, lägga fram förslag 
till förbättringar och vara idégivare för utveckling/förändring inom ansvarsområdet.  
Fördela och delegera arbetet inom området och tillse att verksamhetsbeskrivningen är 
uppdaterad. 
Budgetansvar, vilket innebär att: 
Sammanställa och lägga fram underlag inför hela VSRs budget. Underlaget ska innehålla 
minst en treårsplan för drift och investering, samt motiv till eventuella förändringar. 
Genomföra inköp enligt budget, vid inköp över 20 000 kr i samråd med och beslut av 
förbundschef (vilket är i enlighet med den delegationsordning som är antagen). 
Tillse att alla inköp följer LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
Följa utfallet under året och göra en prognos för helårsresultatet. Differenser ska förklaras. 
Tillsätta projektgrupper för utveckling inom området efter förankring med Funktionschef. 
Sammanställa och redovisa verksamhetsuppföljning inför funktionsträffar enligt beslutad 
rapporteringsrutin. 
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Fördelning av Arbetsmiljöuppgifter 
Se samverkansavtal. 
 
Funktionsbeskrivningar 
Ansvarsområden 
Kem 
 CA 

Ansvara för kem-, RVR- och sanerings mtrl. 

Fys och testansvarig 
 
 MG 

Ansvarig för gruppernas fysträning. Ansvara för de fystester som 
genomförs i samband med nyanställningar. Ansvarar för 
gymmet. Tillse att ”varvet” genomförs av all personal minst en 
gång per år och rapportera status till personalansvarig. Tillse att 
de som ej klarar tester får ett träningsprogram och att uppföljning 
sker. 
Planera för de årliga testerna för operativ personal. Kontinuerligt 
hålla enhetsansvarig uppdaterad på personalens fysiska status. 
Ansvara för att det finns erforderligt antal personer som har 
kompetens att vara testledare.   

Fastigheter  
PM 

Drift- och underhåll enligt upprättad plan. 
Hantera fakturor för el, vatten, hyror och sopor. 

Fysisk arbetsmiljö 
 PM 

Ansvara för fysiska skyddsronder på samtliga stationer samt 
planera för underhåll och ansvar för att brister åtgärdas. 

Rökskydd och 
rökskyddsverkstad 
 
 CA 

Ansvara för ”rökskyddsverkstan”. 
Ansvara för rökskydds mtrl, PASS och ljusslingor. 
Tillse att de som utför service av rökskydd har erforderlig 
kompetens. 

SBA 
 PM 

Tillse att systemet fungerar. 

Is- och 
vattenlivräddning 
 CA 

Ansvara för mtrl kopplat till is- och vattenlivräddning, inkl båtar 
och Hansa-brädor. 

Båtar 
 CA 

Planera för inköp, service, underhåll på båtar och hansa brädor 
samt tillhörande materiel. 

Hydraul verktyg 
CA 

Ansvara för hydraul verktyg och övrig räddningsutrustning. 

Stegar/fläktar 
 CA 

Ansvarar för stegar. 

Belysning 
arbets/varsel/nöd 
CA 

Ansvarar för belysning. 

Tung räddning 
 CA 

Införa ett koncept för tung räddning i VSR. 
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Intro. av nyanställda, 
praktikanter 
 MG 

Ansvara för att introduktionsschema finns samt planera för 
genomförande av introduktion av nyanställd personal. 
Ansvara för alla våra praktikanter. (SMO,Språk,skol,m.m.) 
Studiebesök. 

Räddningsutrustning 
 CA 

Ansvarar för räddningsutrustning. 

Lätta fordon, kärror 
och efterfordon 
 GM 

Planera besiktningstider och lägga ut besiktningsuppdrag på 
skiften. 
Planera för service, underhåll och övriga kontroller.  

Slang och armaturer 
CA 

Ansvara för slang och ”slangverkstan”. 

Fallskydd 
 CA 

Ansvara för fallskydds mtrl. 

Fordon 
 GM 

Planera för service, underhåll och övriga kontroller av tunga 
fordon. 
Tillse att det finns tydliga instruktioner för handhavande av 
fordon. 
Planera besiktningstider för tunga fordon och lägga ut 
besiktningsuppdrag på skiften. 
Ansvara för att skadeanmälningar skrivs och att 
försäkringsbolagen får anmälan i samband med skador på 
fordon. 

Förarkompetens 
GM och MJ 

Tillse att det finns kravspecifikation på förarkompetens. Planera 
och ansvara för utbildning av utryckningsförare. 

Maskiner bensin/el 
 CA 

Ansvarar för inköp, rutiner och underhåll samt utrustning och 
material som är kopplat till användandet. 

Sjukvårdsmaterial 
 CA 

Ansvara för sjukvårdsmaterial som är placerat i VSRs lokaler 
och fordon samt den materiel som är avsedd för internutbildning. 

Programmering av 
radio och sökare  
 PM 

Ansvarig för förbundets radioapparater och sökare gällande 
programmering 

Certifiering  fordon 
GM 

Tillse att det finns underlag för att genomföra årlig certifiering 
av chaufförer på VSRs höjdfordon. Rapportera till resultatet till 
ansvarig ”Utryckningsförarkompetens”. 

Standardrutiner 
  PM 

Ansvara för att standardrutiner och reglementen är uppdaterade 
och kontinuerligt stämma av att de fungerar och efterlevs i 
organisationen.  
Förslag till förändringar ska förankras på befälsmöten och 
beslutas på funktionsmöte.  

Verkstad 
 GM 

Ansvara för hela verkstadslokalen samt tvätthall inkl mtrl och 
utrustning. Drift- och underhåll enligt plan. 
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Miljöombud 
 MG 

Planera och genomföra konkreta åtgärder men också stimulera 
och påminna organisationen i arbetet med att förbättra 
miljöarbetet. Avser både internt och externt perspektiv. 

Beklädnad 
 CA 

Tillse att all personal har erforderliga skydds- och stationskläder 
samt svara för att det finns extra uppsättningar i reserv och för 
praktikanter, vikarier o dyl. Föra register på individnivå över 
tilldelat mtrl. 
Ansvara för att det finns uppdaterade ”riktlinjer för beklädnad”, 
samt lämna förslag och underlag till Funktionschef som beslutar 
om eventuella förändringar. Mångfalds- och 
jämställdhetsaspekten ska särskilt beaktas. 

Tyfoner VMA 
  PM 

Kontrollera enligt plan (2 ggr/år), serva samt vara 
servicetekniker från MSB behjälplig. Medverka vid 
revisionsbesiktning från ÅF-kontroll. 
Ansvara för kvartalsprovning. 

FHV 
 MG 

Tillsammans med företagshälsovården planera för årliga 
hälsokontroller. Skriva kallelser till personalen på respektive 
station. Följa upp läkarens utlåtande.  

Schemaläggning 
 MG 

Bereda semesteransökningar. Samordna ledigheter mellan 
grupperna, schema ändra samt ringa in vikarier.  

Rekrytering/Introduktio
n av nyanställda 
 MG 

Utvärdering av provanställning. 
Ansvara för att introduktionsschema finns samt planera för 
genomförande av introduktion av nyanställd personal. 

Heltid  
 MG 

Planera för kompetensutveckling (MSB m.fl.) i samråd med 
Räddningschef samt ansöka om kursplatser. 

Ledningsdoktrin/insatss
töd 
 DR 

Tillse att det finns en uppdaterad ledningsdoktrin för operativa 
insatser. Tillse att ledningsdoktrinen ligger som grund vid 
övningar. Tillse att antalet insatsstöd/insatskort ökar. 

Operativa avtal. 
 MG 

Ansvar för att avtal för operativ samverkan upprättas. Utvärdera 
ovanstående avtal och återrapportera årligen till ledningsgrupp. 
Fakturera insatshjälp vid årets slut då avtalen så medger. 

Larmplaner 
(strategiskt) 
 PM 

Ständigt utvärdera de larmplaner som finns för att dessa ska vara 
anpassade till den verksamhet som VSR driver. Föreslå 
förbättringar som beslutas i Funktion räddning. Ansvara för att 
planerna uppdateras. 

Stab 
 DR 

Ansvara för att stabslokalen samt att rutiner och instruktioner är 
uppdaterade enligt överenskommelsen för Stab Södermanland. 
Att resurspärmar är uppdaterade. 

RIB 
 PM 

Planera för kompetensutveckling (MSB m.fl.) i samråd med 
Räddningschef samt ansöka om kursplatser. 

Systemansvarig CORE 
 MG/Forss 
 

VSRs kontaktperson mot Tekis. 
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Tele 
 AL 

Telefoni, fasta och mobila telefoner, kontakter med 
Katrineholms kommuns växel och OE. 

Data 
Forss/AL 

Datorer, nätverk, skrivare, kopiatorer m.m. 

Hemsidan 
MG/ÅB/FL 

Lägga in inkommit material på hemsidan. 

Mångfaldsombud 
 MG 

Planera och genomföra konkreta åtgärder men också stimulera 
och påminna organisationen i arbetet med att förbättra 
mångfalden. Avser både intern och externt perspektiv. 

Telefonlistor 
ÅB 

Upprätta och revidera telelistor inom kontorsområdet samt på 
ytterstationer. 

Hantera inkommande 
post  
 JG/ÅB 

Ansvarig för VSRs del i W3D3. 
 
 

Kontrollera listor 
 JG/ÅB 

Kontrollera lönelistor, övertid- mertidsjournaler samt informera 
ansvariga vid onormala avvikelser. 

Handkassan 
 JG 

Ansvara för handkassan samt sammanställning av 
brandmästarkassan. 

Kontors mtrl. mm 
 JG 

Ansvara för samtliga inköp av kontorsmaterial. Ansvara för 
tryckning av kuvert. 

Kontroll och verifiering 
av fakturor 
 JG 

Hantera fakturor Kontrollera mot följesedlar och rekvisitioner 
samt kontera. Vara kontakten mellan VSR och 
Ekonomikontoret i Vingåker. 

Fakturering 
 JG 

Utifrån fakturaunderlag skicka fakturor på de uppdrag som VSR 
utfört, både löpande enligt ingångna avtal. 

Automatlarm 
MG/MA 

Avtalsfrågor både mot kund och SOS, uppföljning, 
nyckelhantering, debitering av onödiga automatlarm. 

Tillsyn 
 MA 

Tillse att det finns en tillsynsplan. Se till att fristerna är 
inskrivna i CORE och är baserade på tillsynsunderlagen. Följa 
upp och utveckla de tillsynsrutiner som är antagna. Samordna 
tillsynsförättarna så att vi ger ett enhetligt intryck. 

Tillståndsärenden 
 MA 

Att bistå Polisen, Socialförvaltningen, Byggnadsnämnden samt 
miljökontoret med yttranden över remisser på tillståndsärenden. 

Sotning 
MA 

Att följa upp att Skorstensfejarna LJ AB följer de sotnings- och 
brandskyddskontrollsfrister som är tagna av respektive 
kommun, samt att svara på frågor från kommuninvånarna när 
det gäller sotning mm. 

Samhällsbyggnads-
ärenden  
MA 

Riskanalys, bygglovsärenden, planfrågor mm. 

Brandposter  
PM 

Vara VSRs kontaktman mot kommunerna samt bistå 
kommunen vid dimensionering av brandpostnätet. 

Olycksutredning 
 MA/DR/MJ 

Ansvara för att alla olyckor undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförlopp och hur insatsen 
har genomförts. Ansvara för att utökad olycksutredning enligt 
trestegsmodellen (VSR modellen) sker.  
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Rapportera resultatet från olycksutredningar på bl.a. 
funktionsträffar och befälsmöten, både hel- och deltid. 

Insatsrapportutvärdering 
 DR 
 
 

Ansvara för uppföljning och granskning av insatsrapporter för 
att se att rapporterna är kompletta. Vidarebefordra 
insatsrapporterna till MSB för nationell 
statistiksammanställning. Vidare för att se trender av olyckor i 
samhället, insatsens genomförande och allmänhetens beteende.   

Övningsfält 
MJ 

Drift- och underhåll enligt plan. Övningsansvarig i hela 
förbundet. 

Extern utbildning 
 PG 

Ansvara för de utbildningar som sker på uppdrag från bl. a 
kommuner och företag avseende bokning, planering, 
genomförande och utvärdering samt fakturering. Vara spindeln i 
nätet och fördela utbildningarna mellan resurserna i 
verksamheten.    

Skolutbildning 
PG 

Vara VSR´s kontakt mot skolan. Ansvara för att 
utbildningsmateriel skickas ut till skolorna. Samt vara övrigas 
stöd vid planering och genomförande.  

Information 
 PG 

Ansvara för att rätt budskap och rätt materiel förmedlas. Förse 
övriga med informationsmaterial.  

Handbrandsläckare 
PG 

Tillse att det finns övningssläckare till våra utbildningar.  

Fixar-Malte 
Lars-Ingvar Hjelm/PG 

Genomföra Fixar-Malte-uppdrag 50 % i Katrineholm och 10 % 
Vingåkers kommun samt 40 % på övningsfältet.  

CIP (Civil Insats 
Person) 
DR 

Ansvarig för CIP verksamheten inom VSR. 
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